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SERVEI D'ENSENYAMENT
 
1. Dades del/de la sol·licitant:                                                                   
SOL·LICITUD D'AJUT INDIVIDUAL DE MENJADOR ESCOLAR 2018-2019
*Els camps amb asterisc són obligatoris d'emplenar
  2. Dades de/ls l'alumne/a/s pel/s qual/s es sol·licita l'ajut
 
3. Dades de l'unitat familiar (membres computables: pare/mare/tutors/parella/avis/germans fins a 24 anys que conviuen 
     en el mateix domicili). NO cal posar el nom dels nens/es que demanen la beca.
PARENTIU
NIF / NIE / PASSAPORT
NOM I COGNOMS
DATA DE NAIXEMENT
ESTAT CIVIL
Pare/tutor
Mare/tutora
Parella
 4. Consulta de dades i documents electrònics entre administracions de tota la unitat familiar (Via Oberta)
       - DNI / NIE.                                                                                             - Certificat de naixement (en cas de no disposar del llibre de família.        - Dades relatives a la renda i del patrimoni familiar.               - Títol de família nombrosa.        - Certificat de pensions públiques exemptes.                           - Títol de família monoparental.        - Prestacions socials públiques.                                                      - Prestacions per desocupació.        - Certificat de grau de disminució.                                                - Valors cadastrals.               - Volant de convivència.
  5. Dades familiars
 
Si és el cas, cal marcar la casella corresponent per a la seva valoració:
 6. Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud 
  
     DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE PER CURSAR LA SOL·LICITUD: (Si aquesta documentació no s'aporta, la sol·licitud 
      s'entendrà desestimada).
 
         - Fotocòpia de totes les planes escrites del Llibre de familia.
         - Fotocòpia del certificat de l'escola on consti el codi IDALU de l'alumne/s pel/s qual/s es demana l'ajut (Codi identificador
            assignat a cada alumne). Només alumnes que no van sol·licitar l'ajut pel curs 2017/2018 al Consell Comarcal de l'Alt Penedès.
 
     DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA (Si tens una pensió no tributable i/o exempta , cal aportar la documentació següent de cadascun 
      dels membres de la unitat familiar): 
 
        a) Documentació dades econòmiques no contributives (Renda Garantida de Ciutadania, pensió d'aliments, ...):
             - Certificat de prestacions de renda mínima d'Inserció (Renda Garantida de Ciutadania) expedit pel Departament
                de Treball, on aparegui la quantiat rebuda durant l'any 2017.
            
             - En cas de separació o divorci:
                   + Fotocòpia de la Sentència de separació i/o Conveni Regulador o l'acta final de mediació del Departament de Justícia.
                   + Fotocòpia de la denúncia interposada conforme no es rep la pensió, si s'escau (si no s'aporta aquest document, la 
                       pensió es comptabilitzarà com un ingrés més).
                   + En cas de custòdia compartida, fotocòpia del document que ho acrediti. 
 
         b) Documentació ajut de lloguer: 
             - Certificat de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya en concepte de subvenció per a pagar el lloguer a arrendataris amb 
                risc d'exclusió social per motius residencials any 2017.
 7. Sol·licito 
 
     Què em sigui concedit l'ajut individual de menjador escolar.
 8. Declaro que conec i accepto les bases reguladores d'aquesta convocatòria 
  Signatura
Les dades seran incloses en un fitxer del Consell Comarcal de l'Alt Penedès per a la finalitat indicada, adoptant les mesures de seguretat necessàries, d'acord amb la normativa aplicable de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Podrà exercir el seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. El Consell Comarcal de l'Alt Penedès podrà fer ús i cedir les dades a altres Administracions Públiques i tercers relacionats, per a la mateixa finalitat per a les quals foren facilitades.
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